
 

Uvolnění Aktion.NEXT – verze 3.0 

Na serveru technické podpory eCare je od 14. 11. 2017 dostupná pravidelná aktualizace SW 

Aktion.NEXT a aktualizace FW pro zařízení Aktion. 

Novinky 

 Modul Stravování (licencované) 
o Objednávání jídel z předem definovaných jídelníčků 

o Výdej a vyúčtování stravy s přímou vazbou na docházkový systém 

o Burza jídel, převzetí jídla od kolegy, přehled stavu konta strávníka 
o SW obsahuje nástroje pro nastavení nákladů a prodejních cen jídel, evidenci složení 

pokrmů, definici alergenů a nastavení dalších parametrů k jednotlivým pokrmům 

o Podpora automatického exportu částky za odebranou stravu do mzdových systémů 
o Systém je vhodný pro malé a střední provozy s dovozem jídla od externích 

dodavatelů, bez vlastní kuchyně a skladového hospodářství 
o Objednávací terminál AXT, objednávací kiosek typu ELO, výdejní displej ES-410/S 

v nerezovém provedení 

o Katalog Stravování 

 Modul Zápůjčky/Předměty (licencované) 
o 5 předmětů v systému zdarma, pro více předmětů je nutné zakoupit licenci  

o Evidence zapůjčených předmětů jako klíčů, nářadí, vozidel 
o Obsluha pomocí tlustého klienta Aktion.NEXT 
o Každý předmět může být propojen s bezkontaktním identifikátorem (evidence 

půjčení i vrácení probíhá pomocí lokálního snímače) 
o Při nesplnění termínu vrácení zápůjčky e-mail s upozorněním 

 eXpander 
o Podpora připojení 2 Wiegand snímačů (AXR-100/110, AXR-200/210, AXR-

300/310/PK, AXR-312, AXR-313, HID iClass, HID PROX, TSU 200 UHF snímač 
s konvertorem Wiegand SIC 1) 

o Možnost použití pouze jako relé (2 alarmová relé), nebo jako jednotky se snímačem 
(v tomto případě je k dispozici pouze relé 2, relé 1 je ovládáno snímači) 

 Zjednodušené nastavení filtrů zobrazení 

 Hromadné vložení půldenní akce z hromadného výkazu (chybělo ve Windows aplikaci) 

 Doplnění e-mailových oznámení při rozdělení, změně a schválení žádosti 

 Možnost nastavení časového pásma na snímačích 

 Funkce Drag&drop při výběru zobrazovaných sloupců ve win klientu (Osobní výkaz, 
Hromadný výkaz, Osoby, Mzdové složky) 

 Hromadná změna docházkového předpisu v agedně Hromadný výkaz a Hromadný plán 

směn 

 Aktion Connector verze 4.0 – pro konfiguraci zařízení není nutné být ve stejném rozsahu 
sítě, podpora konfigurace zařízení ELO, drobné opravy 

 Podpora ATEAS Security 4.6 a 4.7 
  

http://www.aktion.cz/aktion_cs/download/AktionNEXT_katalog_stravovani.pdf


 

Opravy a vylepšení 

 Oprava uzávěrky při záporných hodnotách ve sloupci Peníze přenos 

 Oprava globálního antipassbacku u zařízení Aktion 

 Při plné aktualizaci adresového bodu eSeries se nesynchronizuje celý správce zařízení, ale 
pouze větev od správce do konkrétního adresového bodu 

 Zrušení možnosti editovat hodnoty, pokud je docházka potvrzená (chybová hláška, pokud 
k takové úpravě dojde) 

 Oprava generování přestávky, pokud den začíná neuznaným/omluveným půldnem a je 
pozdní příchod na druhou polovinu dne 

 Oprava zobrazení v hromadném výkazu (Mzdové složky – Období a Částkové intervaly) 

 Pokud je u pracovního modelu nastaveno „Svátek dorovnává saldo", tak není generováno 
varování Celodenní nepřítomnost 

 Oprava kontroly duplicit 

 Oprava částečné aktualizace pro tablet a eSeries 

 Oprava řazení mzdových složek v Konfiguraci docházky (Konfigurace – Konfigurace aplikace 

– Konfigurace docházky – Zobrazení mzdových složek) 

 Oprava – použití funkčního tlačítka na eSmartReaderu nemá vliv na přítomnost 

 Oprava načítání infa docházky na terminál 

 Oprava zobrazování adresového bodu typu Mobilní aplikace v přímém ovládání v mobilní 

aplikaci 

 Vypnutí zvukového alarmu po odkrytí po založení adresového bodu eSeries 

 Oprava zobrazení měsíčních součtových složek v denních datech v osobním výkazu 

 Oprava vyhodnocení objektových práv uživatele 

 

Aktualizace FW pro zařízení eSeries 

Doplnění nových funkcí a opravy pro zařízení eSeries, FW 51, LCD FW 34 

 Podpora Wiegand snímačů připojených na eXpander 

 Oprava chyby výchozího nastavení snímačů AXR-110 připojených k eReaderu při použití 
resetovacího tlačítka/propojky 

 Vynulování HASH tabulky textů po přijetí chyby SD karty z LCD modulu 

 Snímač pro zadávání připojený na eXpander 

 Kontrola souborů na SD kartě 

 Při přiložení identifikátoru a otisku před pádem do offline režimu se nyní jakýkoliv 
identifikátor nebo otisk vyhodnotí jako neznámý (způsobovalo průchody se směrem Bez 
rozlišení) 

  



 

Poznámka: 

Nahrání FW do zařízení eSeries probíhá automaticky do cca 10-ti min po aktualizaci verze SW 

Aktion.NEXT na serveru. Vlastní aktualizace na jednotlivých zařízeních probíhá po dobu cca 30 sec 

a je signalizována zprávou na displeji eSmartReaderu (eReader – blikající červená LED). Po tuto 

dobu je zařízení pro normální provoz nefunkční.  
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